
يعين حىت لو أمددمت باملالئكة ثالثة اآلالف أو مخسة اآلالف  وما النصر إال من عند اهللا )) ((: قال مث: الشيخ

وهو الذي يهيئ أسباب النصر؛ فال تعتمد على غري اهللا سبحانه  ,فليس النصر م ولكن النصر من عند اهللا

وعزة  ,العزيز يعين ذو العزة من عند اهللا العزيز الحكيم ))إال  ((سببا يف النصر؛ قال: تعاىل وتعاىل مما جعله اهللا 

اهللا سبحانه وتعاىل ثالثة أنواع: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة االمتناع؛ عزة القدر يعين الشرف والسيادة والفضل، 

غلبة يعين يعين أنه منفرد بالصفات الكاملة عن غريه؛ عزة القهر يعين ال ,مثل أن تقول: هذا الشيء عزيز وجوده

أي غلبين فيه؛ فاهللا سبحانه وتعاىل له  فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب )) ((أنه غالب ومنه قوله تعاىل: 

فسلم اهللا  يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منها األذل )) ((كما قال تعاىل عن املنافقني:   ,الغلبة

وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين ال يعلمون  ((ة ؟ ؛ ولكن ملن العز هلم ذلك أن األعز خيرج األذل

  ر اجلاهلي: , غالب لكل شيء؛ ومن الشعغالب, أنه غلبةالإذا عزة القهر يعين  ))

  أين املفر واإلله الطالب   واألشرم املغلوب ليس الغالب ؛

وتعاىل أو النقص؛ وهو مأخوذ من قوهلم: أرض يقول الثالث: عزة االمتناع يعين أنه ميتنع أن يناله السوء سبحانه 

   عزاز يعين صلبة قوية ال تؤثر فيها املعاول؛ فصارت العزة اليت يتصف اهللا ا ثالثة أنواع؛ أذكرها يا خالد ؟

  عزة القدر وعزة القهر وعزة االمتناع؛ : الطالب

  ما معىن عزة القدر؟ : الشيخ

  عزة الشرف واملكانة : الطالب

  والسيادة؛ عزة القهر ؟ نعم : الشيخ

  يعين عزة الغلبة؛ : الطالب

  أن العزة تأيت مبعىن الغلبة ؟ على عزة الغلبة يعين أنه غالب ال يغلبه شيء؛ الشاهد : الشيخ

  مبعىن الغلبة؛  )) وعزني في الخطاب ((نعم قول اهللا عزوجل: : الطالب

  عزة االمتناع ويش معناها ؟  الثالثمبعىن الغلبة؛  :الشيخ

  .نقص ومنه قوله: أرض عزاز أي صلبةميتنع أن يناله سوء أو  سبحانه وتعاىلن اهللا : أالطالب

القضاء؛ واإلحكام يعين فاحلكيم مأخوذة من احلكم واإلحكام؛ فاحلكم يعين  الحكيم )) ((وأما قوله: : الشيخ

شرعي قد م فيه؛ وحكم ين ال يتخلف احملكو حنن نعلم أن حكم اهللا ينقسم إىل قسمني: حكم كو اإلتقان؛ و 

فلن أبرح األرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم  ((يتخلف؛ فاحلكم الكوين ال يتخلف أبدا؛ ومنه قوله تعاىل: 

يعين حكما شرعيا أو حكما كونيا ؟ حكما كونيا؛ وأما احلكم الشرعي فمثل قوله تعاىل يف سورة اهللا لي )) 



أفحكم الجاهلية يبغون ومن  : ((ومنه قولهذلكم حكم اهللا يحكم بينكم واهللا عليم حكيم ))  ((املمتحنة: 

  حسن من اهللا حكما لقوم يوقنون )).أ

يعين ما من حكم كوين أو شرعي إال  ,فإذا احلكم ينقسم إىل قسمني: كوين؛ وشرعي؛ مث إن يف كل منهما حكمة

ن احلكم واإلحكام؛ فاحلكم الكوين البد أن يكون له حكمة؛ مأخوذ م اوهو مقرتن باحلكمة؛ ألننا قلنا إ

 ,واحلكم الشرعي البد أن يكون له حكمة؛ مث احلكمة قد يكون املراد ا أن وقوع الشيء على هذا الوجه حكمة

واحلكمة الثانية يف الغاية منه؛ فكون الصلوات على  ,فتكون احلكمة يف صورة الشيء ,والغاية منه حكمة أيضا

والغاية منها حكمة تتعلق باملراد من هذا العمل؛ فإذا قلنا اآلن  ,الوجه هذا حكمة تتعلق بصورة العملهذا 

صورة الشيء أو يف غايته؛ صار عندنا أقساما  أن تكون يف وإما  ,احلكمة إما يف احلكم الكوين أو احلكم الشرعي

  . الحكيم )) ((: تعاىل يف قوله ةداخل اوكله ,كثرية

احلكمة على انفراد؛ وذلك ألن  وأوربط العزة باحلكمة يفيد معىن ثالثا غري املعىن املستفاد من العزة على انفراد 

وإذا قيل له اتق اهللا أخذته  ((العزيز قد تغلبه العزة حىت يتصرف تصرف الطيش والسفه، كما قال اهللا تعاىل: 

كمة مع أن له العزة املطلقة فإن هذه العزة ال خترج عن لكن عزة اهللا عزوجل ال خترج عن احلالعزة  باإلثم )) 

  احلكمة، لن يفعل شيئا على وجه السفه إمنا يفعله على وجه احلكمة .

  نأخذ الفوائد قبل ؟ ,نعمليقطع طرفا ))  ((مث قال اهللا عزوجل: 

  .))...  ولقد نصركم اهللا ببدر وأنتم أذلة ((قال اهللا عزوجل: 

صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه بنصرهم يف بدر؛ والنصر  اهللا سبحانه وتعاىل على رسول اهللانان يف هذه اآلية: امت

  مة .اهلم نصر لألمة إىل يوم القي

ومن فوائد اآلية: أن اإلنسان بغري نصر اهللا ال يستطيع أن ينتصر؛ ألنه إذا كان جند اهللا الذين هم أعظم جند  

 ,عليه وسلم ومن معه مل ينتصروا بأنفسهم وإمنا انتصروا بنصر اهللا على وجه األرض وهم رسول اهللا صلى اهللاكان 

  فمن سواهم من باب أوىل.

وال بقوة مساندة  ,ويتفرع على هذه الفائدة : أننا ال نعلق النصر إال باهللا سبحانه وتعاىل، ال نعلق النصر بقوتنا

 يكون ا النصر جنعلها أسبابا قد تتخلف عنها وجنعل هذه األشياء املادية اليت ,وإمنا نعلق النصر باهللا وحده ,لنا

  مسبباا؛ ألن النصر يكون من عند اهللا وحده .



ومن فوائد هذه اآلية: أنه كلما كان اإلنسان أذل هللا كان أقرب إىل نصر اهللا؛ وكلما كان اإلنسان مستغنيا عن اهللا  

من نفسه العزة وعال ومشخ فإنه خيذل، قال اهللا  واإلنسان إذا رأى ,وأنتم أذلة )) ((كان أبعد عن النصر؛ لقوله: 

  كال إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغنى )) . ((تعاىل: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن النصر ال يكون بكثرة العدد وال بقوة العدد؛ بل هو من عند اهللا سبحانه وتعاىل؛ لكن  

وأعدوا لهم ما استطعتم من  ((كثرة العدد وقوة العدد مما أمرنا اهللا به وجعله سببا للنصر، كما قال اهللا تعاىل: 

ال تعلمونهم اهللا  ((من ورائهم  م وآخرين من دونهم ))قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اهللا وعدوك

 والة األمة اإلسالمية أن يعدوا أعظم سالح يفتك باألعداء من أجل إذا احتاجوا إليهوهلذا جيب على  يعلمهم ))

تنا يستطيعون املهامجة مهامجة العدو أو املدافعة إذا اعتدى عليهم أحد؛ وأما األسلحة التقليدية اليت تعترب يف وق

إال إذا كان اإلنسان ال يستطيع فإنه  ,احلاضر مثل احلمري بالنسبة للخيل يف الوقت السابق؛ فهذه ال تكفي

معذور؛ لكن إذا كان يستطيع فالواجب أن جيهز نفسه بكل ما يستطيع من قوة؛ ألن أعداء اإلسالم يرتبصون به 

 يكن عندنا سالح نكبتهم به وخنزيهم به ونذهلم به على املسلمني بكل وسيلة؛ فإذا مل , ويريدون أن يقضواالدوائر

  أعدوا لهم ما استطعتم من قوة )).و  (( :فإننا مل نقم مبا أوجب اهللا علينا

اهللا عليه بنعمة كان ذلك موجبا لتقوى اهللا؛ فالنصر سبب  من  من فوائدها: أن منْ  فاتقوا اهللا )) ((وهنا يقول: 

كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم حني فتح مكة دخل نطراح بني يديه  واالللتقوى والذل هللا واخلضوع له 

إذا انتصر جعل هذا النصر  ,خالفا ملا يفعله الناس اليوم أو بعض الناس ,مطأطئا رأسه يتلوا كتاب اهللا عزوجل

سببا لألشر والبطر واملالهي واألغاين وغري ذلك من املعاصي؛ بل قد يكون بعد النصر أكثر منه فسوقا مما قبل 

فأمر بالتقوى بعد النصر  فاتقوا اهللا )) ولقد نصركم اهللا )) (( ((احلرب؛ وهذا خالف ما أمر اهللا به؛ ألنه قال: 

  ما كان عليه من الفرح والبطر واألشر . إىلويتطاول على ربه بانتصاره فيعود ,لئال يشمخ اإلنسان بأنفه 

لعلكم  ((ومن فوائد هذه اآلية: أن تقوى اهللا تعاىل من الشكر، أن تقوى اهللا من شكر اهللا؛ لقوله تعاىل: 

ذ وقاية من بل هي الشكر حقيقة؛ ألن التقوى هي اختا ,وهذا أمر الشك فيه أن التقوى من الشكر تشكرون ))

؟  م بالقلب واللسان واجلوارح؛ عرفتعذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والشكر هو القيام بطاعة املنع

  ؟ ما هو الشكر 

  هو القيام بطاعة اهللا بالقلب واللسان واجلوارح؛ : الطالب

  نعم القيام بطاعة املنعم بالقلب واللسان واجلوارح .: الشيخ

  ... )).(( إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم  مث قال اهللا تعاىل:



إدخال من فوائدها: ما كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف معاملة أصحابه من إدخال األمل يف قلوم، 

األمل يف قلوم عند اشتداد األزمات؛ وهذه هي الطريقة السليمة؛ ألنك إذا أدخلت األمل على الناس نشطوا 

يدخل على الناس باب التشاؤم  هاهلم والغم؛ أما بعض الناس فيكون على العكس، جتدونسوا ما هم فيه من 

وكلما قلنا انتهت هذه املروعات جاءنا ما هو أشد ترويعا؛ هذا الشك إنه خالف  ,واملروعات واملخيفات

أما الذي ال  ,السياسة الشرعية؛ بل هو خالف العقل؛ الشيء الذي تدعوا الضرورة إليه مما يروع هذا البد منه

خافوا من إمداد  متدعوا احلاجة إليه أو الضرورة فافتح للناس باب األمل؛ فالرسول عليه الصالة والسالم ملا إ

ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثالثة آالف من المالئكة  (( :املشركني بعضهم بعضا قال هلم هذا الكالم

 (: وقال للرسول ,اخلرب عام األحزاب أرسل إليهم من يقص وملا اخرب بأن بين قريظة نكثوا العهد يف ؛منزلين ))

وهي تسمى عندنا  ,ذا بإشارةش معىن احلنو ؟ يعين أخربوين ا يل حلنا؛ وياحلنو ، ) لي لحنا اإذا أتيتم فالحنو 

أمام اآلن بالشفرة، شفرة خاصة أخربهم ا؛ ألم إذا جاءوا ووجدوا أن اليهود قد نقضوا العهد مث أخرب الرسول 

فلما رجعوا إىل الرسول عليه الصالة والسالم وأخربوه  ؛) الحنو لي لحنا( الناس يلحقهم الروع واخلوف؛ فقال: 

وكان  ،) أبشروا(  :باللحن الذي أرشدهم إليه؛ قال ,أن بين قريظة نقضوا العهد؛ لكن ما هو باللفظ الصريح

واهللا هذه مصيبة جاءنا عدو جديد؛ مث مأل القلوب رعبا؛ لكن الرسول  :املتوقع لو كان مثل بعض قادتنا أن يقول

صخرة شديدة عجزوا عنها  ,هم كديةملا كانوا حيفرون اخلندق واعرتضتو  ؛) أبشروا (: عليه الصالة والسالم قال

منها فجاء ونزل يف اخلندق وأخذ املعول فضرب ضربة انقدح  ,جاءوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخربوه

يف الثالثة قصور  ,أضاءت منه قصور كسرى أو قيصر؛ ويف الثانية قصور كسرى أو قيصر: شعاعا قال يف األوىل

إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل  ((مع أن اهللا تعاىل قال عنهم يف تلك احلال:  ،أبشروا :اليمن صنعاء؛ فقال

اآلن مثال هنا يف هذه األحداث  ,الظنونا ))منكم وإذ زاغت األبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باهللا 

ال عندهم قوة عظيمة  :جند أن الطاغي قد ختلخل وظهر فيه اخللل وال إشكال فيه مث يأيت بعض الناس يقول

اهللا أكرب اآلن قد بشرك اهللا سبحانه وتعاىل مبا يدل على أن اهللا سيكفي املسلمني  ؛ليها يف آخر الوقتخيمدخرة 

ن كان هذا حمتمال ال عنده قوة بس خيليها آخر الشيء؛ من قال لك هذا ؟ إ , تقول:مث تأيت وتروع الناس ,شره

ما فيه شك أنه أقرب؛ ألن كل إنسان ال ميكن أن يتظاهر زمية أمام عدوه أبدا؛ وهلذا  ,حتماالفاألول أقرب ا

خلنا باب األمل الذي ينشطهم ويدخل عليه سواء أد ,أن ندخل على الناس باب األمل واملقدر سيكونلنا ينبغي 

ه على بطنه؛ قدرات حىت إن اإلنسان تيبس أمعاؤ السرور وينسيهم الغموم؛ أو أدخلنا عليهم باب املروعات وامل



هذا ما هو صحيح؛ أنت أدخل األمل وما أراد اهللا سوف يكون ؛ ولكن مع ذلك أنا أقول إمنا يكون إدخال 

  هللا عزوجل وتنقطع احليل إال  من عند اهللا سبحانه وتعاىل .األمل حينما يتعلق القلب با

والربوبية نوعان: عامة وخاصة؛ ففي  أن يمدكم ربكم )) ((من فوائد اآلية الكرمية: إثبات الربوبية اخلاصة؛ لقوله: 

النوعان يف ؛ وقد اجتمع هنا خاصة ربكم )) ((هذه عامة؛ ويف قوله:  (( الحمد هللا رب العالمين ))قوله تعاىل: 

 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ))؛ ((اهللا عليهم باإلميان:  قوله تعاىل عن سحرة فرعون الذين من 

  األوىل عامة والثانية خاصة .

   أحد ؟ غزوة املالئكة قاتلت مع املسلمني يفبعض أن  : جاء يف بعض األحاديثالسائل

 ,وقال ما قاتلت املالئكة إال يف بدر ,هذا؛ ألن بعض العلماء ضعفهاهذه إن صحت األحاديث يف : ال, الشيخ

وإمنا جاءت يف أحد لتقوية املسلمني فقط؛ لكن إن صحت فهذه خاصة حينما ختلى الصحابة عن النيب صلى 

  اهللا عليه وسلم ومل يبق معه إال نفر قليل .

إذا قيل له: تفاءل وأحسن الظن, تفائل  ال املسلمني يف وقتنا نظرة عدمبعض الناس ينظرون إىل ح: السائل

   ؟ تسرواهللا حاهلا ال  :يقول

  من سوء ظننا بأنفسنا .أكرب نا باهللا وعفوه , ولكن أملن حالنا ضعيفة: نعم الشك أالشيخ

   ؟ من فورهم )) ((ما معىن قوله: : السائل

  ما ذكرناها ؟ : الشيخ

  ، : ذكرناهاالطالب

الرسول  واصرفوا الكفار هزمانيعين من الوجه الذي جاءوكم به؛ هم ملا  ,يعين يف الوقت احلاضر ممن فوره: الشيخ

عزوجل: إن جاءوكم من فوركم هذا عليه الصالة والسالم وأصحابه وحصل ما حصل هلم وانصرفوا قال اهللا 

  رجعوا عليكم أمدكم اهللا .و 

   عطف على أيش ؟ولتطمئن قلوبكم ))  ((قوله: : السائل

   وهذا مما يؤيد على أا مفعول من أجله . بشرى )) ((ويش تقولون ؟ على : الشيخ

   وإذا كان مفعوال به ؟: السائل

  قدر الفعل؛ يعين وأخربكم اهللا ليطمئن به قلوبكم .يوإذا كان مفعوال به : الشيخ

   ؟ اجلميعكان يكفي جربيل   ثالثة آالف من املالئكة مع الصحابة مع أن واحداأرسل تبارك وتعاىل اهللا : السائل



ذكرنا إنه ما حصل اإلمداد ألن الشرط مل حيصل على القول الصحيح؛ لكن األلف  هألن ,ال، قل ألف: الشيخ

ويغين عن ذلك أيضا كلمة واحدة من اهللا، تغين عن املالئكة وعن  ,من املالئكة يف بدر يكفي ملك واحد الشك

شاء اهللا النتصر لهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين يولو  ((: البشر أليس كذلك ؟ وهلذا قال اهللا تعاىل

تفوت هذه  قتلوا في سبيل اهللا فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخل الجنة عرفها لهم ))

  .الفائدة واضح ؟

رمبا : نعم, الشيخ باق إىل يومنا هذا ؟ هل هونزول املالئكة  : شروط النصر إذا توفرت حتقق النصر, ولكنالسائل

  إن املالئكة تنزل لتثبيت املؤمنني؛ وإذا كان القتال جهادا يف سبيل اهللا حقا فقد تقاتل؛ ألن اهللا تعاىل ينصر دينه .

: الشيخ ؟ (( إذ تقول للمؤمنين ))يف قوله تعاىل: يصلح أن يكون متعلق الظرف أذكر أو تذكر  : ماالسائل

واألصل عدم احلذف؛ فإذا أمكن  ,ه عدمه ألن التقدير يستلزم احلذفيصلح إذا مل ميكن ألن التقدير األصل في

  يقدر أما إذا مل ميكن يقدر . الأن يكون متعلقا بشيء موجود فإنه 

   ؟ وما جعله اهللا إال بشرى )) ((قوله تعاىل: يف عود الضمري ما هو الراجح يف : السائل

أنه  يعود إىل إخبار اهللا عزوجل؛ لكن األقرب ملفسرينالرسول، هذا هو الراجح وإن كان أكثر ا إىل قول: الشيخ

  عده إياهم .و قول الرسول و 

ألمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وهللا ما في السموات وما ليس لك من ا ((: الطالب

  .في األرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واهللا غفور رحيم ))

هذه مبتدأ  (( إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

  املناقشة ؟ 

  بقيت الفوائد؛ : الطالب

  الفوائد من أين ؟ : الشيخ

  ر شيء .أخذنا إثبات الربوبية آخ: الطالب

  .آالف من المالئكة منزلين ))ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثالثة  ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ

  أخذنا من فوائد هذه اآلية: أنه ينبغي إلقاء البشرى يف قلوب املقاتلني كما فعل الرسول عليه الصالة والسالم .

عىن العام وهو املمع والربوبية اخلاصة تقتضي  أن يمدكم ربكم )) ((من فوائدها أيضا: الربوبية اخلاصة يف قوله: 

  بيت واإلعانة والكف عن الشرور وما أشبه ذلك ألا خاصة .التثالتدبري وامللك 

  بثالثة آالف من المالئكة )) . ((ون بالعدد؛ لقوله: ن فوائدها: أن املالئكة أجسام حيصوم



ألن النزول إمنا يكون من  منزلين )) ((من فوائدها أيضا: أن موطن املالئكة هو السماء، هذا هو األصل؛ لقوله: 

نزلني دل على أن مكام يف السماء هذا هو األصل لكن ينزلون املأعلى إىل أسفل؛ فإذا كان املالئكة هؤالء 

  األرض كثريا حسب أمر اهللا سبحانه وتعاىل .

ء؛ إن كان يف ومن فوائدها: أن املالئكة مل تقاتل بالشك؛ ولكن هل أمدوا ؟ ذكرنا أن املسألة فيها قوالن للعلما

  وإن كان يف أحد فإم مل ميدوا ألن ذلك شرط بالصرب والتقوى. ,أمدواقد بدر ف

   ... )).بلى إن تصبروا وتتقوا  ((مث قال اهللا تعاىل: : الشيخ

إن تصربوا وتتقوا )) أي تصربوا على األوامر  من فوائد هذه اآلية: أن الصرب والتقوى سببان للنصر؛ لقوله: ((

  ارم وقد سبق تفسريها .وتتقوا احمل

أن اهللا سبحانه وتعاىل زادهم على ما بشرهم به الرسول عليه الصالة والسالم زادهم ألفني إذا من فوائدها أيضا: 

  صربوا واتقوا .

مني مني على قراءتني؛ فمسوَ مني أو مسوَ تقوا مسوِ اومن فوائدها: أن هؤالء املالئكة الذين ميدون م لو صربوا و 

, عالمة جعل هلم هم جعلوا عالمة ,مني أي جعلوا عالمةفيهم عالمة ختتص م كما سبق؛ مسوِ  أي قد جعل

  ما جاءت به الروايات .من اخليول على حسب 

تثبت : أن من نعمة اهللا على العبد أن يكون الذي يتواله املالئكة ألن املالئكة واليت قبلها أيضا ومن فوائد اآلية

  ا تثبت على الشر .فإعلى اخلري خبالف الشياطني 

بيت فإنه نوع من العقوبة، كما يف قوله عليه الصالة دة أنه إذا امتنعت املالئكة عن ويتفرع على هذه الفائ

  إن المالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة ) . (والسالم: 

  .هذا مبتدأ الدرس ؟الخ؛  )) ...وما جعله اهللا إال بشرى لكم  ((مث قال اهللا تعاىل: : الشيخ

العلماء؛ واخلالف يف هذا بسيط, على خالف بني أو من الرسول بشرى : أن هذا الوعد من اهللا أيضامن فوائدها 

  (( إال بشرى )) . :طب يسري سواء كان ما جعله أي قول الرسول أو ما جعله أي قول اهللا هلماخل

وسبب  )) وما جعله اهللا إال بشرى ((من فوائدها: أن إمداد الشخص مبا يعينه سبب لسروره وبشارته؛ لقوله: 

  ولتطمئن به قلوبكم )) . ((لطمأنينة قلبه وثبوته وسكونه؛ لقوله: 

: أنه مهما عظمت األسباب إذا مل يؤيد اهللا اإلنسان بنصر فإنه لن ينتصر؛ لقوله بعد ذكر هذا ومن فوائدها

  وما النصر إال من عند اهللا )) . ((اإلمداد: 

  .لنصر منه سبحانه وتعاىلوأن يؤمل ا ,السبب أن يعتمد على ربه فعللى املرء مع ومن فوائدها: أنه جيب ع



  ومن فوائدها: أن النصر من مقتضى امسه العزيز احلكيم .

د على هذا أن وال ير  العزيز الحكيم ))؛ ((ومن فوائدها: أن اهللا لن ينصر إال من اقتضت احلكمة نصره؛ لقوله: 

كني نصرا يف غزوة أحد؛ ألننا نقول هذا النصر فيه فائدة عظيمة للمسلمني؛ فهو اهللا سبحانه وتعاىل جعل للمشر 

  شك أنه حكمة ترتتب عليه فوائد عظيمة تذكر إن شاء اهللا يف اآليات . حكمة، انتصار املشركني يف أحد ال

يعود إىل اهللا  ))يقطع  ((الفاعل يف قوله: الالم هنا للتعليل؛ و  ليقطع طرفا من الذين كفروا )) ((منها قوله: 

 ((الالم هذه متعلقة إما بقوله:  :أي ليهلك طرفا؛ واجلار وارور ,سبحانه وتعاىل؛ واملراد بالقطع هنا اإلهالك

 ,يعين أنه جاءت آيات كثرية تفصل بني العامل واملعمول ,ولكن هذا ضعيف ألنه بعيد ولقد نصركم اهللا ببدر ))

فتكون الالم  حذوف تقديره: فعل ذلك ليقطع طرفا؛ وهذا القول أصح؛لقا مبنظري له؛ وإما أن يكون متعوهذا ال 

ولكن  ,أي ليهلكهمليقطع طرفا من الذين كفروا ))  ((؛ قوله: متعلقة بفعل حمذوف يقدر على وجه مناسب

لصواب ؟ أو على الوجهني مجيعا ؟ ا إذا انتصر املسلمون عليهمفيما هل هذا فيما إذا انتصروا على املسلمني أو 

أنه على الوجهني مجيعا؛ ألنه إن انتصر املسلمون وهزموهم فقد هلك طرفا منهم؛ وإن انتصروا هم على املسلمني 

فإم سوف يلحقهم الغرور ونشوة النصر مث يعيدون الكرة مرة ثانية وحينئذ يقضى عليهم؛ فيكون الوجهان 

  حاصلني سواء غلبوا أم غلبوا .

طرف الشيء هو منتهاه من أسفل أو من أعلى؛ فهل املراد بالطرف  :الطرف فروا ))طرفا من الذين ك ((وقوله: 

وذلك ألن املسلمني مطالبون بقتال من يليهم  ,هنا الذي يلي املسلمني ؟ اجلواب نعم املراد الذي يلي املسلمني

لونكم من الكفار وليجدوا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ي (( :من الكفار حىت يفتحوا بالد الكفار بلدا بلدا

ة؛ ألنه ليس من احلكمة أن تذهب إىل لشرعية فهو أيضا موافق للفطر وهذا كما أنه سنة اهللا ا فيكم غلظة ))

البعيد تقاتله وترتك القريب؛ إذ أن القريب يف هذه احلال رمبا يكون كمينا يعين حيول بينك وبني رجوعك إىل بلدك 

.  

إىل من ؟  نقلبواي فينقلبوا خائبين )) ((يعين خيذهلم ويذهلم وإن مل حيصل فيهم قتل؛  أو يكبتهم )) ((وقوله: 

وذلك كما حصل يف غزوة أحزاب؛ فإن األحزاب رجعوا خائبني  ,نقلبوا إىل بالدهم خائبني أي مل حيوزوا خرياي

 وكفى اهللا المؤمنين القتال ))ورد اهللا الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا  ((بدون قتال، كما قال اهللا تعاىل: 

  ها .د اليت مل نر إذا ال قتال، ردهم اهللا بالريح واجلنو 

ليس لك، قال بعض العلماء: إن املعىن: ليس إليك من األمر شيء، مثل قوله  ليس لك من األمر شيء )) ((

على باا  الالملظاهر أن يعين ينادي إىل اإلميان؛ ولكن ا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإليمان )) ((تعاىل: 



رد إليك شيء؛ بل املعىن أنك ال متلك شيئا؛ ليست مبعىن إىل؛ واملعىن أنك ال متلك شيئا؛ وليس املعىن أنه ال يُ 

للنيب صلى اهللا عليه وسلم؛ وقوله:  ليس لك من األمر شيء )) ((فالالم على ما هي عليه؛ واخلطاب يف قوله: 

 ((كوين؛ أما األمر الشرعي فإن للرسول عليه الصالة والسالم منه شيء لقوله تعاىل: يعين األمر ال من األمر )) ((

؛ واختلفت الروايات يف سبب نزول هذه اآلية؛ ففي أما األمر الكوين فال من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ))

فيان وسهيل بن عمرو بعض الروايات أن سببها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا على قوم من الكفار مثل أيب س

يلعنهم إذا  ,أربعة كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يدعو عليهماحلارث بن هشام، هؤالء وصفوان بن أمية و 

ليس  ((بأمسائهم؛ فأنزل اهللا: ) اللهم العن فالنا وفالنا وفالنا ( صلى الفجر يف الركعة األخرية يدعو عليهم: 

فاألمر إىل اهللا؛ وفيه أيضا رواية أخرى صحيحة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا شجوا  لك من األمر شيء ))

 كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى اهللا( جعل ميسح الدم عن وجهه ويقول:  ,وجهه يف أحد

لرتجيح فال مانع من أن والقاعدة يف أسباب النزول أنه إذا مل ميكن ا ليس لك من األمر شيء )) ((فأنزل اهللا: ) 

يعين أا نزلت بعدمها مجيعا؛ فيكون األمران سببني لنزول اآلية؛ أوال  ,يتعدد السبب؛ فيكون لنزول اآلية سببان

ثاين لعنه هؤالء استبعاده فالحهم؛ وال ) كيف يفلح( عليه الصالة والسالم على هؤالء القوم وقوله:  إنكاره

  اآلية قد يكون لنزوهلا سببان . ور يف ذلك؛ فإناألربعة، وال حمذ

مبعىن إىل، أن يتوب  ))أو (( إن وقيل:  يقطع )) ((قيل: إا معطوفة على  أو يتوب عليهم )) ((وقوله: 

ذكر عاقبة هؤالء الكفار أربعة أمور: يقطع اهللا عز وجل ؛ فعلى القول األول ال إشكال يف اآلية ويكون عليهم

؛ وهذا الوجه كما ترون وجه حسن ليس فيه إال م؛ أو يتوب عليهم؛ أو يعذمكبتهطرفا من الذين كفروا؛ أو ي

وهذا ال يضر، ففي القرآن مجل معرتضة بني أشياء  ليس لك من األمر شيء )) ((اجلملة املعرتضة يف قوله: 

وقوموا هللا حافظوا على الصلوات والصالة والوسطى  ((مثل قوله تعاىل: ف ,متقاربة يف املعىن؛ بل فيه آيات

وجل أعلم منا؛ كذلك اهللا عز لكن  , وال يظهر لإلنسان وجه مناسبة,ددذكرت هذه يف أثناء آيات العِ  قانتين ))

الذي  :؛ أما القول الثاينسنبني إن شاء اهللا املناسبة فيهاال يضر أن توجد مجلة معرتضة مع أننا نقول:  ,أيضا هنا

والتقدير: ليس لك من األمر شيء فاصرب أو يتوب اهللا عليهم؛  ,ية حذفاإن يف اآل :يقول أو مبعىن إىل؛ فيقولون

وتأيت مبعىن  ,اصرب أو يتوب عليهم؛ وتعلمون أن أو تأيت مبعىن إىل ,يعين ال تدع عليهم ,فيقدرون فعال هو اصرب

ال أن؛ وال يصح أن قائل: ألقتلن الكافر أو يسلم ؛ فهي مبعىن إالإال أن؛ مبعىن إىل أن ومبعىن إال أن؛ فإذا قال 

  تكون مبعىن إىل أن؛ وإذا قال: أللزمن الغرمي أو يقضيين ديين، فهي مبعىن إىل أن.



ألن الكالم اآلن يف الكافرين، وتوبة اهللا على الكافر أن  ,وذلك دايتهم لإلسالم أو يتوب عليهم )) ((وقوله: 

  اعة .يهديه لإلسالم، وتوبته على الفاسق أن يرده عن الفسق إىل الط

وتوبة اهللا على العبد قسمان: توبة سابقة وتوبة الحقة؛ وتوبة العبد متوسطة بينهما؛ وهذا مذكور يف سورة التوبة، 

لقد تاب اهللا على النبي والمهاجرين واألنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما   ((قال اهللا تعاىل: 

رءوف رحيم وعلى الثالثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت  إنه بهمكاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم 

عليهم األرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ال ملجأ من اهللا إال إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا 

والتوبة السابقة معناها التوفيق للتوبة، والتوبة الالحقة قبول التوبة؛ وتوبة  ,تاب عليه ليتوبوا هذه التوبة السابقة ))

  أي ييسرهم لإلسالم من الكفر . أو يتوب عليهم )) ((العبد تكون بينهما؛ 

   اهللا ى الرسول صلى اهللا عليه وسلم عندما دعا عليهم ؟و هل جيوز الدعاء على الكفار بأمسائهم : السائل

باهلالك ال مانع، أدع عليه بأن اهللا يشدد وطأته  , لكن أدع عليهو ى عن لعنهم، اللعن ال تلعنال ال، ه: الشيخ

   عليه .

   مسه ؟: باالسائل

يكون وأنت ال تدري رمبا  ,لكن اللعنة؛ ألن اللعنة معناها الطرد واإلبعاد عن رمحة اهللا ,مسه ما فيه مانعبا: الشيخ

يوم من األيام ناصرا لإلسالم؛ أليس خالد بن الوليد قاتل الرسول عليه  هذا الكافر املعتدي الظامل يكون يف

واهللا " الصالة والسالم يف أحد ؟ قاتلهم؛ وصار من فرسان اإلسالم؛ وعمر بن اخلطاب، عمرو بن العاص يقول: 

يتمىن منية؛ فلما من اهللا عليه باإلسالم  ،" إني أتمنى أن أتمكن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأقتله

      اهللا أكربـ ما تدري القلوب بيد اهللا .ـ  " واهللا ما أحد الطرف به تعظيما له" قال: 


